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Úvod
Na Fakulte zdravotníctva sa v súčasnosti realizuje štúdium v bakalárskom študijnom programe
Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a
magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo. V akademickom roku 2016/2017 sa začalo
vzdelávanie aj v novoakreditovanom bakalárskom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
Okrem uvedených študijných programov má fakulta Ministerstvom zdravotníctva akreditované
aj špecializačné štúdiá v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra a v špecializačnom odbore Ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra.
Pre zabezpečenie výučby je veľmi významným partnerom pre fakultu Fakultná nemocnica
Trenčín, ktorej súčasťou sú špecializované výučbové zariadenia, kde prebieha klinická prax
študentov fakulty. 6 pracovísk Fakultnej nemocnice sú kliniky: Gynekologicko-pôrodnícka
klinika, Chirurgická klinika, Klinika pediatrie a neonatológie, Klinika úrazovej chirurgie,
Očná klinika a Psychiatrická klinika.
Fakulte zdravotníctva sa podarilo v roku 2016 vybudovať ďalšiu (už štvrtú) odbornú učebňu
pre študijný program Fyzioterapia. V roku 2016 fakulta vydala 7 vysokoškolských učebníc pre
študentov študijných programov realizovaných na fakulte.
Súčasťou organizačnej štruktúry Fakulty zdravotníctva sú tri vedecké centrá – Centrum pre
hyperbarickú oxygenoterapiu, Centrum bioštatistických aplikácií a Centrum pre výskum kvality
života.
Fakulta zdravotníctva sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava predovšetkým na
aplikovaný výskum v rámci oblastí svojich študijných odborov – ošetrovateľstva, fyzioterapie
a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Významným nástrojom aplikovaného
biomedicínskeho výskumu je Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu, vybudované v rámci
projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“.
Činnosť fakulty je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho cieľom je nielen
rozvoj vedomostí, zručností študentov, ale aj ich výchova k zodpovednosti a samostatnosti.
Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov,
ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou.
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Organizačná štruktúra fakulty
FZ TnUAD sídli v budove Základnej školy na ul. L. Novomeského 11 v Trenčíne. Fakulta
v uvedených priestoroch pôsobí od roku 2004 na základe zmluvy o výpožičke medzi mestom
Trenčín a v zastúpení ZŠ a TnUAD v Trenčíne.
Súčasťou Fakulty zdravotníctva TnUAD sú nasledovné priestory:
- 1 poslucháreň s kapacitou pre 100 poslucháčov,
- 2 posluchárne s kapacitou pre 60 poslucháčov,
- 3 seminárne miestnosti s kapacitou pre 30 poslucháčov,
- 3 odborné učebne ošetrovateľských postupov a techník pre výučbu študentov
Ošetrovateľstva s kapacitou pre 12 poslucháčov,
- 1 odborná učebňa klinických a špeciálnych disciplín pre výučbu študentov všetkých
študijných programov pre 30 poslucháčov,
- 4 odborné učebne pre výučbu študentov Fyzioterapie s kapacitou pre 20 poslucháčov,
- 1 laboratórium základov laboratórnej techniky s kapacitou pre 10 poslucháčov,
- 1 laboratórium mikrobiológie a biochémie s kapacitou pre 10 poslucháčov,
- 1 odborná učebňa výpočtovej techniky s kapacitou 20 počítačov,
- 10 kancelárskych miestností pre vedecko-pedagogických a THP pracovníkov.
Na fakulte sú štyri katedry a jedno oddelenie: Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych
vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva, Katedra klinických,
teoretických a špeciálnych disciplín, Katedra fyzioterapie a Oddelenie telesnej výchovy
a športu.
Vedenie fakulty
pozícia
dekan
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné
vzťahy
tajomníčka
dekanát
sekretariát dekana
referát vedy a výskumu
referát akademických činností
referát správy majetku

meno
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Ing. Terézia Čögleyová
meno
Ing. Mária Halgošová
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Ing. Renáta Vlčková
Ľudmila Kučíková
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Akademický senát
Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členom
zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti akademického senátu fakulty môže byť len
člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Funkčné obdobie členov akademického senátu
fakulty je najviac štvorročné. Akademický senát fakulty má 11 členov, zamestnanecká časť senátu
má 7 členov a študentská časť senátu má 4 členov. Akademický senát fakulty volí svojho predsedu
zo zamestnaneckej časti senátu, podpredsedu zo zamestnaneckej časti senátu a podpredsedu zo
študentskej časti senátu.

pozícia
predseda
podpredseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
tajomník

meno
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Martina Balajová
Mgr. Patrícia Shtin Baňárová
Ing. Mária Halgošová
prof. MUDr. Adriana Ondrušová,
PhD.
PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Patrik Kulišiak
Ivana Mazúchová
Kristína Sýkorová
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

vymedzenie, zastupovaná súčasť
zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
študentská časť FZ
zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
zamestnanecká časť FZ
študentská časť FZ
študentská časť FZ
študentská časť FZ
FZ
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Vedecká rada
Členov Vedeckej rady FZ TnUAD (ďalej len „vedeckej rady fakulty“) vymenúva
a odvoláva so súhlasom Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD dekan fakulty.
Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné. Vedecká rada fakulty má
interných a externých členov. Internými členmi vedeckej rady fakulty sú vedecko-pedagogickí
a vedeckí zamestnanci Fakulty zdravotníctva a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Externými členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci pôsobiaci
v oblastiach, v ktorých Fakulta zdravotníctva TnUAD uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu
a vedeckú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty
tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TnUAD. Predsedom vedeckej rady fakulty
je dekan fakulty. Činnosť vedeckej rady fakulty sa riadi programom jednotlivých rokovaní.
Tajomník vedeckej rady vypracúva z každého rokovania zápis z rokovania vedeckej rady
fakulty, ktorý po overení predsedom vedeckej rady alebo ním určeným iným členom vedeckej
rady zašle do 7 dní všetkým členom vedeckej rady.
Zloženie Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva
členovia
predseda: PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
podpredseda: doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
tajomník: PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Externí členovia:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia
zdravotníctva a humánnej farmácie
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, regionálna hygienička
MUDr. Marek Káčerik, PhD., námestník riaditeľa pre
zdravotnú starostlivosť

oblasť pôsobenia
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
Villa, TnUAD v Trenčíne
Villa, TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
FZ TnUAD v Trenčíne
VŠZaSP sv. Alžbety
Bratislava
FOaZOŠ, SZU Bratislava
TSK Trenčín
RUVZ so sídlom v Trenčíne
Fakultná nemocnica Trenčín
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Koordinátori Fakulty zdravotníctva
meno
PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.

koordinátor
pre študentov so špecifickými potrebami
pre klinickú prax

Edičná rada Fakulty zdravotníctva
pozícia
meno
predseda
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
podpredseda
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
člen
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
člen
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
člen
PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
člen
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
člen
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
člen
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
člen
Ing. Terézia Čögleyová
Zamestnanci Fakulty zdravotníctva
Počet zamestnancov FZ TnUAD v Trenčíne – 2016
Fyzický stav
muži
ženy
spolu
profesor
3
1
3
docent
3
4
8
odborný
asistent
9
8
17
s PhD.
odborný
2
9
11
asistent
výskumný
2
1
3
pracovník
tajomník
0
1
1
fakulty
odborné
0
3
3
referentky
19
27
46
Celkom
Zamestnanci na ustanovený týždenný pracovný čas
kvalifikačná štruktúra
počet
profesor
4
docent
7
odborný asistent s PhD.
11
odborný asistent bez PhD.
4
výskumný pracovník
1
27
Celkom

Prepočítaný stav
muži
ženy
spolu
3
1
4
3
4
7
3,99

8

11,99

0,79

6,26

7,05

1,20

0,20

1,40

0

1

1

0

3

3

11,98

23,46

35,44

muži
3
3
3
0
1
10

ženy
1
4
8
4
0
17
7
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Zamestnanci na menej ako týždenne ustanovený pracovný čas
kvalifikačná štruktúra
počet
muži
profesor
0
0
docent
0
0
odborný asistent s PhD.
6
6
odborný asistent bez PhD.
9
3
výskumný pracovník
2
1
17
10
Celkom

ženy
0
0
0
6
1
7

Pomer celkového počtu študentov k celkovému počtu interných vedecko-pedagogických
zamestnancov FZ
Celkový počet vedecko- Celkový
počet Pomer celkového počtu študentov
pedagogických
študentov FZ I. k celkovému
počtu
vedeckozamestnancov FZ/s PhD.
a II. stupňa
pedagogických zamestnancov FZ
27/35,44
551
20,41/15,55
Pomer celkového počtu študentov k celkovému počtu vedecko-pedagogických zamestnancov
FZ podieľajúcich sa na zabezpečení vzdelávacieho procesu FZ
Celkový
počet
vedecko- Celkový
počet Pomer celkového počtu študentov
pedagogických zamestnancov študentov FZ I. k celkovému
počtu
vedeckoFZ na plný úväzok /s PhD.
a II. stupňa
pedagogických zamestnancov FZ
26
551
21,19
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Katedry
Katedra ošetrovateľstva
vedúca katedry
interní pedagogickí pracovníci
profesor
docent
docent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
externí pedagogickí zamestnanci
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.,
prof. MUDr. Adriana Ondrušová,
PhD., MPH
doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Mgr. Michaela Dingová, PhD.
PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
Mgr. Jana Vagačová
Mgr. Monika Gajdošová
PhDr. Anna Litvínová, PhD.
PhDr. Mariana Mišinová, PhD.
Mgr. Viera Janovská
PhDr. Zuzana Kuljačková
Mgr. Darina Pastorková
Mgr. Tatiana Pobežalová
PhDr. Martina Tulpíková
Mgr. Dana Gavendová
Mgr. Eva Kičinková
Mgr. Zdenka Koprivňanská
Mgr. Elena Krajčiová
PhDr. Oľga Lacková
Mgr. Zuzana Malcová
Mgr. Iveta Marková
Mgr. Monika Kozáčiková
PhDr. Ivana Ilavská
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Katedra fyzioterapie
vedúci katedry
interní pedagogickí pracovníci
profesor
profesor
docent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
externí pedagogickí zamestnanci
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent
odborný asistent

doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.,
LL.M.
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
Mgr. Patrícia Shtin Baňárová
Mgr. Miroslav Černický, PhD.
Mgr. Katarína Kováčová
MUDr. Miroslav Malay
Mgr. Iveta Jarábková
Mgr. Jana Zverbíková
MUDr. Renáta Berová
MUDr. Vladimír Buran
MUDr. Richard Centový
MUDr. Alžbeta Ďatelová
MUDr. Barbora Kulová
MUDr. Martin Šťastný
MUDr. Zuzana Takáčová
Bc. Mgr. Patrícia Hamříková

Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
vedúci katedry
interní pedagogickí pracovníci
odborný asistent
PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
odborný asistent
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
odborný asistent
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
odborný asistent
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
odborný asistent
MUDr. Oto Smatana
odborný asistent
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
odborný asistent
PhDr. Soňa Bučková
odborný asistent
ThDr. Juraj Sedláček, PhD., dis.
odborný asistent
MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA
externí pedagogickí pracovníci
docent
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
odborný asistent
MUDr. Miroslav Pavlík, PhD.
odborný asistent
MUDr. Andrea Cimprichová
odborný asistent
MUDr. Terézia Drobná
odborný asistent
MUDr. Dušan Gaša
odborný asistent
JUDr. Ivan Králik
odborný asistent
PhDr. Anna Nagyová
odborný asistent
MUDr. Dušan Poliak
odborný asistent
MUDr. Dagmar Lalinská
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odborný asistent
odborný asistent

PhDr. Elena Štefíková, MPH
Ing. Danka Kaššovicová, MBA

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
vedúca katedry
interní pedagogickí pracovníci
profesor
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
docent
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
docent
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
docent
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
docent
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.
odborný asistent
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
odborný asistent
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
odborný asistent
PhDr. Katarína Kašlíková
externí pedagogickí pracovníci
odborný asistent
RNDr. Branislav Cích
odborný asistent
MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH
odborný asistent
MUDr. Nataša Chovancová
odborný asistent
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
odborný asistent
MVDr. Henrieta Kocianová
odborný asistent
RNDr. Iveta Ondrušková
odborný asistent
RNDr. Mária Poláková, PhD.
odborný asistent
Ing. Jana Netriová, PhD., MPH
odborný asistent
Mgr. Kristína Horská
odborný asistent
PhDr. Zuzana Betáková
Oddelenie telesnej výchovy a športu
interní pedagogickí pracovníci
odborný asistent
externí pedagogickí pracovníci
odborný asistent
odborný asistent

PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA
Mgr. Andrea Zacharová
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.
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Kliniky
klinika

prednosta kliniky

zástupca prednostu kliniky pre
pedagogiku a praktickú výučbu

gynekologickopôrodnícka

MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Mgr. Michaela Dingová, PhD.

chirurgická
očná
psychiatrická

MUDr. Jaroslav Ridoško,
PhD., MBA
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
MUDr. Branislav Moťovský,
PhD.

PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.

pediatrie a neonatológie

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

úrazovej chirurgie

poverený MUDr. Jaroslav
Ridoško, PhD., MBA

PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
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Činnosť katedier
Katedra ošetrovateľstva
Pedagogická činnosť v predmetoch
V doleuvedenom prehľade sú zahrnuté všetky vyučované predmety v LS akademického roku
2015/2016 a v ZS akademického roku 2016/2017 bez ošetrovateľskej praxe vo všetkých
študijných programoch a vo všetkých stupňoch štúdia:
OSE:
LS – 23 predmetov ZS – 23 predmetov
spolu 46 predmetov
FYZ:
LS – 1 predmet
ZS – 6 predmetov
spolu 7 predmetov
LVMZ:
LS – 1 predmet
ZS – 4 predmety
spolu 5 predmetov
VZ:
LS – neuvádza sa
ZS – 2 predmety
spolu 2 predmety
Špecializačné štúdium (Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, Ošetrovateľská starostlivosť
v odboroch chirurgie):
LS – 5 predmetov
ZS – 9 predmetov
spolu 14 predmetov
spolu 74 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
- členovia skúšobných komisií na FZ pre rigorózne skúšky v odbore OSE, pre štátne
skúšky v odbore OSE (bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo, magisterský
študijný program Ošetrovateľstvo), v odbore LVMZ, v odbore Fyzioterapia, pre
záverečné skúšky v špecializačnom študijnom programe ošetrovateľská starostlivosť
v odboroch chirurgie, pre záverečné skúšky v špecializačnom študijnom programe
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
- členovia skúšobných komisií mimo FZ TnUAD:
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD:
- členka štátnicovej skúšobnej komisie odboru Verejné zdravotníctvo, FZaSP TU
Trnava,
- členka odborovej skúšobnej komisie odboru Verejné zdravotníctvo, FZaSP TU
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.:
- členka komisie na praktických štátnych skúškach VŠZ, o.p.s. Praha,
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.:
- členka skúšobnej komisie pre špecializačný študijný program Ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii JLF UK v Martine,
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.:
- členka štátnicovej skúšobnej komisie na UTB Zlín,
- aktívna účasť na organizačnom zabezpečení a pedagogickej činnosti Trenčianskej
detskej univerzity pri TnUAD v roku 2016 (PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., PhDr.
Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., PhDr. Kamila Jurdíková,
PhDr. Darina Šimovcová, PhD., PhDr. Mariana Mišinová, PhD.),
- členovia hodnotiacej komisie pre fakultné kolo ŠVOČ,
- výkon funkcie zástupcu prednostu pre pedagogiku a klinickú prax: zástupca prednostu
pre pedagogiku a klinickú prax Psychiatrickej kliniky FN TN, zástupca prednostu pre
pedagogiku a klinickú prax Kliniky úrazovej chirurgie FN TN, zástupca prednostu pre
pedagogiku a klinickú prax Chirurgickej kliniky FN TN – PhDr. Darina Šimovcová,
PhD.,
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zástupca prednostu pre pedagogiku a klinickú prax Gynekologicko – pôrodníckej
kliniky FN TN – Mgr. Michaela Dingová, PhD.,
- zástupca prednostu pre pedagogiku a klinickú prax Kliniky pediatrie a neonatológie
FN TN – PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.,
- zástupca prednostu pre pedagogiku a klinickú prax Očnej kliniky FN TN – PhDr.
Nikoleta Poliaková, PhD.,
- ročníkoví pedagógovia, tvorba učebných podkladov v e-learningu,
- pedagogická činnosť na Univerzite tretieho veku TnUAD (PhDr. Kamila Jurdíková),
- vedenie a oponovanie záverečných prác:
Bakalárske práce
Vedenie:
LS – 39 prác
ZS – 37 prác
spolu 76 prác
Oponovanie:
LS – 32 prác
ZS – 0 prác
spolu 32 prác
Diplomové práce
Vedenie:
LS – 26 prác
ZS – 30 prác
spolu 56 prác
Oponovanie:
LS – 34 prác
ZS – 0 prác
spolu 34 prác
Rigorózne práce
Vedenie:
LS – 4 práce
ZS – 0 prác
spolu 4 práce
Oponovanie:
LS – 14 prác
ZS – 4 práce
spolu 18 prác
Špecializačné práce
Vedenie:
LS – 11 prác
ZS – 5 prác
spolu 16 prác
Oponovanie:
LS – 0 prác
ZS – 0 prác
spolu 0 prác
Vedenie ŠVOČ
ŠVOČ
LS – 8 prác
ZS – 0 prác
spolu 8 prác
-

Ostatné aktivity členov KOSE
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., doc.
PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Katarína
Gerlichová, PhD.),
- členstvo vo Vedeckej rade TnUAD (prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., doc. PhDr.
Dagmar Mastiliaková, PhD.),
- členstvo v Disciplinárnej komisii FZ TnUAD - za katedru PhDr. Mariana Mišinová,
PhD. – predseda Disciplinárnej komisie, za študentov Lucia Vlková. Od akademického
roku 2016/17 – za katedru: Mgr. Michaela Dingová, PhD. - predseda Disciplinárnej
komisie, za študentov Kristína Nekorancová),
- členstvo v Akademickom senáte FZ TnUAD (za katedru: PhDr. Kamila Jurdíková,
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., za študentov Martina Balajová)
- členstvo v Akademickom senáte TnUAD (za katedru: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.,
za študentov Martina Balajová),
- koordinátor rozvrhov za KOSE a FZ TnUAD (PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.),
- koordinátor praxe FZ TnUAD (PhDr. Darina Šimovcová, PhD.),
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., doc. MUDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.,
PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., PhDr. Nikoleta
Poliaková, PhD.),
- členstvo v redakčných radách časopisov mimo FZ TnUAD (v redakčnej rade časopisu
ACTA MISSIOLOGICA (ISSN print 1337-7515, ISSN online 2453-7160, vydáva
Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Vysokej školy
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-

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave) – prof. MUDr. Adriana
Ondrušová, PhD., v redakčnej rade časopisu Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního
ošetřovatelství (ISSN 1212-723X, vydáva LF UK v Hradci Králové) – doc. PhDr.
Dagmar Mastiliaková, PhD.),
členstvo v Edičnej rade FZ TnUAD (PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Nikoleta
Poliaková, PhD.),
členstvo v habilitačnej a inauguračnej komisii odboru Ošetrovateľstvo Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - prof. MUDr. Adriana
Ondrušová, PhD.,
člen pracovnej skupiny pre manažment kvality, interný auditor TnUAD v Trenčíne PhDr. Iveta Matišáková, PhD.,
členstvo vo vedeckom výbore HBOT FZ TnUAD, tvorba databázy výskumných údajov
v centre HBOT – PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Mariana Mišinová, PhD.,
členka Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny pri MZ SR – prof. MUDr.
Adriana Ondrušová, PhD.,
koordinátorka pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na FZ TnUAD –
PhDr. Katarína Jurdíková,
členstvo v organizačných a vedeckých výboroch vedeckých konferencií
Ošetrovateľstvo a zdravie X., 10. Trenčiansky ošetrovateľský deň,
prednášky na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach,
publikačná a recenzná činnosť,
Erasmus+: 7.3. – 9.3.2016 Univerzita Palackého Olomouc, Ústav ošetřovatelství –
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.,
absolvovanie certifikovaného kurzu Základní seminář Bazální stimulace jún 2016 –
PhDr. Darina Šimovcová, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD.,
absolvovanie certifikovaného kurzu Nástavbový kurz Bazální stimulace september
2016 v Trenčíne - PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD.,
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.,
získanie ocenenia Biele srdce 2016 na regionálnej úrovni od RK SaPA v Trenčíne
v kategórii sestra – pedagóg – PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Mariana Mišinová,
PhD.

Vedecko-výskumné zameranie:
- podaný návrh projektu KEGA s názvom: Interaktívna e-learningová učebnica
ošetrovateľských techník,
- manažment ošetrovateľskej starostlivosti o chronické/nehojace sa rany so zameraním
na proces hojenia vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie,
- kvalita života pacientov s poruchami sluchu liečených hyperbarickou oxygenoterapiou,
- kvalita života pri vybraných ochoreniach,
- edukácia v ošetrovateľstve,
- ošetrovateľstvo v klinických odboroch (v pediatrii, v geriatrii, v neurológii, v chirurgii,
v psychiatrii, vo vnútornom lekárstve, v rehabilitácii),
- bazálna stimulácia v ošetrovateľstve,
- pády seniorov – v zdravotníckom zariadení a komunite (rôzne aspekty pádov – strach z
pádu, rizikové faktory, prevalencia...),
- spokojnosť sestier s vykonávaním svojej profesie a ich motiváciou v profesii zotrvať.
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Katedra fyzioterapie
Pedagogická činnosť v predmetoch:
V doleuvedenom prehľade sú zahrnuté všetky vyučované predmety v LS akademického roku
2015/2016 a v ZS akademického roku 2016/2017 bez fyzioterapeutickej praxe vo všetkých
študijných programoch a vo všetkých stupňoch štúdia:
FYZ:
LS - 15 predmetov ZS - 18 predmetov
spolu 33 predmetov
OSE:
LS - 1 predmet
ZS - 0 predmetov
spolu 1 predmet
Špecializačné štúdium (Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii)
LS – 0
ZS – 1 predmet
spolu 1 predmet
spolu 35 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
- zabezpečenie výučby v špecializačnom študijnom programe Ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii v kategórii sestra (Mgr. Miroslav Černický, PhD.),
- pedagogická činnosť na Univerzite tretieho veku TnUAD (Mgr. Miroslav Černický,
PhD., Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.),
- aktívna účasť na organizačnom zabezpečení a pedagogickej činnosti Trenčianskej
detskej univerzity pri TnUAD v roku 2016 (Mgr. Patrícia Shtin Baňárová, Mgr.
Miroslav Černický, PhD., Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.),
- členstvo v skúšobných komisiách pre štátne skúšky na FZ (bakalársky študijný program
Fyzioterapia, bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo, magisterský študijný
program Ošetrovateľstvo),
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác:
Vedenie:
LS - 41 prác
ZS - 38 prác
spolu 79 prác
Oponovanie:
LS - 46 prác
ZS - 0 prác
spolu 46 prác
Vedenie ŠVOČ :
ŠVOČ
LS - 5 prác
ZS – 0 prác
spolu 5 prác
Ostatné aktivity členov KFYZ
- členstvo vo Vedeckej rade TnUAD (doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.),
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.),
- členstvo v Disciplinárnej komisii FZ TnUAD (za katedru Mgr. Miroslav Černický,
PhD., za študentov Tomáš Kulan),
- členstvo v Akademickom senáte FZ TnUAD (za katedru Mgr. Patrícia Shtin Baňárová
a Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD., za študentov Kristína Sýkorová, Ivana Mazúchová),
- členstvo v Akademickom senáte TnUAD (Mgr. Miroslav Černický, PhD.),
- členstvo vo vedeckej rade - Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno,
Česká republika (prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.),
- koordinátor ŠVOČ na FZ TnUAD (Mgr. Patrícia Shtin Baňárová),
- koordinátor rozvrhov za KFYZ (Mgr. Patrícia Shtin Baňárová),
- koordinátor fyzioterapeutickej praxe (Mgr. Miroslav Černický, PhD.),
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD., Mgr. Patrícia Shtin Baňárová),
- aktívna účasť na domácich a zahraničných odborných a vedeckých podujatiach,
- vedenie 1 diplomovej práce v r. 2016 pre FOaZOŠ SZU Bratislava (MUDr. Miroslav
Malay),
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pedagogická činnosť v špecializačnom štúdiu na Katedre fyzioterapie FOaZOŠ SZU
Bratislava (MUDr. Miroslav Malay),
pedagogická činnosť v špecializačnom štúdiu na Katedre FBLR LF SZU Bratislava
(MUDr. Miroslav Malay),
absolvovanie certifikovaného kurzu Nástavbový kurz Bazální stimulace september
2016 v Trenčíne – Mgr. Miroslav Černický, PhD.

Vedecko-výskumné zameranie
- hyperbarická oxygenoterapia a pohybový systém (zameranie na dýchaciu gymnastiku
počas HBOT, neurologické diagnózy a šport),
- laseroterapia, svetloliečba,
- hydrokinezioterapia,
- porucha klenby nohy,
- fyzioterapia v klinických odboroch (predovšetkým neurológia, ortopédia, traumatológia
a onkológia).

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva
Pedagogická činnosť v predmetoch
V doleuvedenom prehľade sú zahrnuté všetky vyučované predmety v LS akademického roku
2015/2016 a v ZS akademického roku 2016/2017 bez laboratórnej praxe vo všetkých
študijných programoch a vo všetkých stupňoch štúdia:
LVMZ
LS - 13 predmetov ZS - 11 predmetov
spolu 24 predmetov
FYZ
LS - 1 predmety
ZS - 2 predmety
spolu 3 predmetov
OSE
LS - 2 predmety
ZS - 3 predmety
spolu 5 predmetov
VZ
LS - neuvádza sa
ZS - 5 predmetov
spolu 5 predmetov
spolu 37 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
- pedagogická činnosť na Univerzite tretieho veku TnUAD (doc. MUDr. Jana
Slobodníková, CSc., doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH.,
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., PhDr. Katarína Kašlíková),
- aktívna účasť na organizačnom zabezpečení a pedagogickej činnosti Trenčianskej
detskej univerzity pri TnUAD v roku 2016 (RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., RNDr.
Vladimír Meluš, PhD., MPH., PhDr. Katarína Kašlíková),
- členovia skúšobných komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore LVMZ a OSE (1.
stupeň),
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác:
Vedenie:
LS - 21 prác
ZS - 20 prác
spolu 41 prác
Oponovanie:
LS - 28 prác
ZS - neuvádza sa
spolu 28 prác
Vedenie ŠVOČ:
ŠVOČ
LS - 4 práce
ZS – neuvádza sa
spolu 4 práce
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Ostatné aktivity členov
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD, členstvo vo Vedeckej rade TnUAD (doc.
MUDr. Jana Slobodníková, CSc., doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., doc. MUDr. Mária
Štefkovičová, PhD., MPH),
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, RNDr.
Zdenka Krajčovičová, PhD.),
- viceprezident výboru Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne, prezident Sekcie
mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej
spoločnosti, člen výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej
spoločnosti, člen Európskej rádiologickej spoločnosti (ESR), člen Európskej
spoločnosti pre zobrazovanie karcinómu prsníka (EUSOBI), člen Európskej spoločnosti
pre ultrazvuk v medicíne a biológii (EUFSOB), zástupca vedúceho Katedry
rádiologickej techniky IFBLR UCM Trnava, odborný garant Rádiologickej kliniky,
s.r.o., Trenčín, člen výboru nadácie SKRIM, člen redakčnej rady vedeckého časopisu
Zdravotnícke listy (ISSN 1339-3022), člen redakčnej rady vedeckého časopisu
Slovenská rádiológia (ISSN 1335-0625), člen redakčnej rady vedeckého časopisu
Zdravotníctvo a sociálna práca (ISSN 1336–9326), člen redakčnej rady časopisu Slovak
Journal of Health Science (ISSN 1338-161X ), člen vedeckej rady časopisu
Akupunktúra a naturálna medicína (ISSN 1339-4703) – doc. MUDr. Jana
Slobodníková, CSc.
- člen redakčnej rady česko-slovenského odborného časopisu Nozokomiálne nákazy, člen
redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (ISSN 1339–3022), zástupca SR
v Európskom centre pre kontrolu chorôb (ECDC) pre problematiku nozokomiálnych
nákaz, koordinátor za SR pre Helics- európsku sieť nozokomiálnych nákaz, Národný
kontaktný bod pre surveilance nozokomiálnych nákaz v ECDC v Štokholme, člen
imunizačnej komisie MZ SR, krajský odborník hlavného hygienika SR pre kraj Trenčín
v odbore epidemiológie, člen poradného zboru hlavnej odborníčky MZ SR pre
epidemiológiu, člen poradného zboru hlavného hygienika pre organizačné a metodické
vedenie inštitúcií verejného zdravotníctva v SR, člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu
hlavného hygienika SR menovaná ministrom zdravotníctva SR, člen Slovenskej
epidemiologicko - vakcinologickej spoločnosti (SEVS) pri SLS, člen Slovenskej
lekárskej komory, člen komisie pre antiinfekčnú a antibiotickú politiku pre kraj Trenčín
- doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
- Vedecká rada Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, predseda
redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (ISSN 1339–3022), predseda
redakčnej rady vedeckého časopisu Farmakoekonomika a lieková politika (ISSN 13367021), člen redakčnej rady vedeckého časopisu University review (ISSN 1337-6047),
člen redakčnej rady Metodické listy racionálnej farmakoterapie Ústrednej komisie
racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR, prizývaný expert Ústrednej
komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku Kancelárie Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO), spolupracujúci odborník pre farmakoekonomiku
Kancelárie WHO v Bratislave Asociácia nemocníc Slovenska, predseda Slovenskej
spoločnosti pre farmakoekonomiku - doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.,
- člen vedeckej rady Slezskej univerzita v Opave, Česká republika, člen redakčnej rady
česko-slovenského odborného časopisu Nozokomiálne nákazy, predseda redakčnej rady
časopisu Očkování a cestovní medicína, člen Európskej pracovnej skupiny pre
18

Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

-

-

-

kliešťovú encefalitidu ISW-TBE Fellow of the Royal College of Physicians and
Surgeons, Faculty of Travel Medicine, Glasgow, UK - doc. MUDr. Rastislav Maďar,
PhD.,
člen vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva, SZU Bratislava, člen redakčnej
rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (ISSN 1339–3022), člen redakčnej rady
časopisu Bedeker zdravia (ISSN 1337-2734) - prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
šéfredaktor vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (ISSN 1339-3022), člen redakčnej
rady vedeckého časopisu University Review (ISSN 1339-5017), člen Rady vysokých
škôl SR, člen Rady pre vedu a techniku pri Rade vysokých škôl SR, vedecký garant
Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu, podpredseda Vedeckého výboru
hyperbarickej oxygenterapie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu FZ TnUAD,
podpredseda Edičnej rady FZ TnUAD, interný audítor TnUAD v Trenčíne - RNDr.
Zdenka Krajčovičová, PhD.,
člen redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (ISSN 1339-3022), vedecký
garant Centra bioštatistických aplikácií, člen Vedeckého výboru hyperbarickej
oxygenterapie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu FZ TnUAD, člen Edičnej
rady FZ TnUAD, podpredseda Akademického senátu Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, predseda Akademického senátu Fakulty zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, externý posudzovateľ-expert
SNAS, koordinátor praxe študentov LVMZ, člen Slovenskej spoločnosti pre biochémiu
a molekulovú biológiu - RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH.,
externý posudzovateľ - expert SNAS (RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, PhDr.
Katarína Kašlíková),
členovia vedeckých a organizačných výborov vedeckých konferencií na národnej, resp.
medzinárodnej úrovni (ZdravLab, Mammotren-D, Chyby a omyly v mamodiagnostike,
Ošetrovateľstvo a zdravie, Trenčiansky ošetrovateľský deň, Pohyb a zdravie) - doc.
MUDr. Jana Slobodníková, CSc., doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc.
MUDr. Ján Bielik, CSc., RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, RNDr. Zdenka
Krajčovičová, PhD., PhDr. Katarína Kašlíková.

Vedecko-výskumné zameranie:
- hyperbarická oxygenoterapia,
- preventívna diagnostika karcinómu prsníka,
- problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne
programy,
- populačná analýza špecifických biochemických parametrov pri štúdiu vybraných
ochorení,
- využitie laboratórnych vyšetrovacích metód v oblasti verejného zdravotníctva pri
vyšetrovaní rizikových expozičných faktorov,
- chemopreventívny, chemoterapeutický/antineoplastický a modulačný potenciál
prírodných látok v prevencii a podpornej liečbe onkologických ochorení,
- verejné zdravotníctvo, zdravie populácie a spôsoby ako predchádzať chorobám,
- neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné
choroby, pracovné prostredie a zdravie.
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Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín
Pedagogická činnosť v predmetoch
Pedagógovia Katedry klinických, teoretických a špeciálnych disciplín zabezpečujú výučbu
klinických predmetov vo všetkých študijných programoch (OSE, FYZ, LVMZ, VZ) – napríklad
anatómia, klinická propedeutika, ošetrovateľstvo v gynekológii, ošetrovateľstvo v chirurgii,
ošetrovateľstvo v pediatrii, ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve, ošetrovateľstvo vo
vybraných chirurgických odboroch, chirurgia a úrazová chirurgia, patologická anatómia, prvá
pomoc, psychológia, histológia, rehabilitácia v psychiatrii. Podieľajú sa aj na výučbe ďalších
predmetov: anglický jazyk, manažment v ošetrovateľstve, latinský jazyk.
V doleuvedenom prehľade sú zahrnuté všetky vyučované predmety v LS akademického roku
2015/2016 a v ZS akademického roku 2016/2017 vo všetkých študijných programoch a vo
všetkých stupňoch štúdia:
LVMZ:
LS - 1 predmet
ZS - 7 predmetov
spolu 8 predmetov
FYZ:
LS - 7 predmetov
ZS - 7 predmetov
spolu 14 predmetov
OSE:
LS - 13 predmetov ZS - 17 predmetov
spolu 30 predmetov
VZ:
LS - neuvádza sa
ZS - 2 predmety
spolu 2 predmety
spolu 54 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
- členstvo v skúšobných komisiách pre štátne skúšky na FZ (bakalársky študijný program
Ošetrovateľstvo, magisterský študijný program Ošetrovateľstvo), pre záverečné skúšky
v špecializačnom študijnom programe ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
chirurgie, pre záverečné skúšky v špecializačnom študijnom programe ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii,
- vedenie a oponovanie bakalárskych prác na FZ:
Vedenie:
LS - 2 práce
ZS – 3 práce
spolu 5 prác
Oponovanie:
LS - 8 prác
ZS – 0
spolu 8 prác
- vedenie a oponovanie záverečných prác mimo FZ: 6 prác
Ostatné aktivity členov KKTŠD
- členstvo vo Vedeckej rade FZ TnUAD (MUDr. Marián Kaščák, PhD.),
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu „Zdravotnícke listy“
(MUDr. Marián Kaščák, PhD., MUDr. Peter Kaščák, PhD., MUDr. Pavol Šimurka,
PhD.),
- členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu: medzinárodný vedecký
časopis Ars inter Culturas (databázy Google Scholar, Index Copernicus), Institut
Muziky, Akademia Pomorska, Słupsk Polsko, ISSN 2083-1226) - PaedDr. Eva Králová,
Ph.D. – výkonná editorka,
- členstvo v Edičnej rade FZ TnUAD (PaedDr. Eva Králová, Ph.D., MUDr. Marián
Kaščák, PhD.),
- podpredseda Odbornej pracovnej skupiny „A“ pre tráviaci systém a metabolizmus
Ministerstva zdravotníctva SR, od 3. 9. 2012 (MUDr. Marián Kaščák, PhD.),
- členka odbornej komisie pre 1. a 2. atestačnú skúšku učiteľov anglického jazyka (od r.
2012 doteraz (PaedDr. Eva Králová, Ph.D.).
- členka Muzikoterapeutickej asociácie Českej republiky (CZMTA) (PaedDr. Eva
Králová, Ph.D.),
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- aktívna účasť na domácich a zahraničných odborných a vedeckých podujatiach (MUDr.
Marián Kaščák, PhD. – 8, PaedDr. Eva Králová, Ph.D., - 4, MUDr. Marek Káčerik,
PhD. – 4, MUDr. Branislav Moťovský, PhD. – 9, MUDr. Peter Kaščák, PhD. – 22),
- publikačná činnosť.
Vedecko-výskumné zameranie
- hyperbarická oxygenoterapia,
- klinické odbory (vnútorné lekárstvo, pediatria, chirurgia, psychiatria, gynekológia
a pôrodníctvo, oftalmológia, geriatria, neurológia),
- gastroenterológia, hepatológia,
- onkogynekológia,
- kvalita života,
- paliatívna starostlivosť,
- afektívne poruchy (subklinické formy bipolárnej poruchy),
- problematika diurnálnych cyklických zmien pri afektívnych poruchách (využitie EEG
a polysomnografie),
- metodológia výskumu v zdravotníctve,
- hudobná teória a pedagogika, hudobná terapia (PaedDr. Eva Králová, PhD.).
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Pedagogická činnosť v predmetoch
V doleuvedenom prehľade sú zahrnuté všetky vyučované predmety v LS akademického roku
2015/2016 a v ZS akademického roku 2016/2017 vo všetkých študijných programoch a vo
všetkých stupňoch štúdia FZ TnUAD a ostatných súčastiach univerzity:
LVMZ
LS - 1predmet
ZS - 1 predmet
spolu 2 predmety
FYZ
LS - 3 predmety
ZS - 4 predmety
spolu 7 predmetov
OSE
LS - 1predmet
ZS - 1 predmet
spolu 2 predmety
VZ
LS - neuvádza sa
ZS - 1 predmet
spolu 5 predmetov
Spoločné pre všetky študijné programy FZ a ostatné súčasti TnUAD:
LS – 4 predmety
ZS – 3 predmety
spolu 7 predmetov
spolu 23 predmetov
Ostatné pedagogické aktivity
- členovia skúšobných komisií na FZ pre štátne záverečné skúšky (bakalársky študijný
program Ošetrovateľstvo, magisterský študijný program Ošetrovateľstvo), bakalársky
študijný program LVMZ a fyzioterapia),
- vedenie a oponovanie záverečných prác:
Bakalárske práce
Vedenie:
LS - 16 prác
ZS - 6 prác
spolu:22 prác
Oponovanie:
LS - 8 prác
ZS - 0 prác
spolu 8 prác
Diplomové práce
Vedenie:
LS – 0 prác
ZS – 1 práca
spolu 1 práca
Oponovanie:
LS – 0 prác
ZS – 0 prác
spolu 0 prác
- prednášková činnosť na univerzitnej pôde iných VŠ,
- účasť na programe Erasmus + na Univerzite Palackého v Olomouci,
- spoluautor ŠVOČ,
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- napísanie vysokoškolskej učebnice – Biomechanika pre fyzioterapeutov. Časť I.
Ostatné aktivity členov OTVŠ
- členstvo v redakčnej rade vedeckého recenzovaného časopisu Slovak Journal of Health
Sciences (vydáva IFBLR UCM v Trnave, ISSN 1338-161X - PaedDr. Iveta Petríková
Rosinová, PhD., MHA,
- členka SAUŠ - PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA,
- Športové aktivity – rok 2016
Futbalový turnaj TnUAD,
Volejbalový turnaj TnUAD,
Florbalový turnaj TnUAD,
Hokejový turnaj TnUAD,
Celoslovenský hokejový turnaj univerzít SR Bratislava,
Celoslovenský futbalový turnaj univerzít SR Trnava,
Manažment hokejového univerzitného tímu TnUAD - Gladiátors,
Bakalárik/marec 2016, UTV, Lyžiarsko-výchovno výcvikový kurz,
Spoluorganizácia: Športový deň TnUAD.
Vedecko-výskumné zameranie
- športová edukológia, športová humanistika, kinantropológia,
- teória a didaktika snežných športov,
- teória a didaktika plávania,
- teória a didaktika športových hier
- kvalita života, pohyb a zdravie,
- fyziológia záťaže, zdravotná a liečebná TV,
- hydrokinezioterapia a iná pohybová liečba vo vodnom prostredí,
- kvalita života a diabetes mellitus, zdravý životný štýl,
- hyperbarická oxygenoterapia, športová kinezioterapia.
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Vzdelávanie
V roku 2016 prebiehalo vzdelávanie na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v súlade
so Zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, so Smernicou
európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES a s princípmi Bolonskej deklarácie. Zároveň sa
vzdelávanie riadi Študijným poriadkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Ciele vo vzdelávaní vychádzajú z Dlhodobého zámeru FZ TnUAD na roky 20132020.
Bakalársky študijný program

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

denná

3 roky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

denná

3 roky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

externá

4 roky

Fyzioterapia

denná

3 roky

Fyzioterapia

externá

4 roky

Magisterský študijný program

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

denná

2 roky

Ošetrovateľstvo

externá

2 roky

Rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo
Špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra: Ošetrovateľská
starostlivosť v odboroch chirurgie, Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
Študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň
Absolvent bakalárskeho štúdia je zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť
na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní
plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými
poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti
v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe,
rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolvent je schopný poskytovať ošetrovateľskú
starostlivosť jednotlivcom, rodine, v skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať
k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Absolvent je schopný
kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.
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Študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň
Absolvent magisterského štúdia je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje
ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie
zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj
starostlivosti v chorobe, rehabilitácia následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať
ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe
a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti.
Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Samostatne vykonáva
výskum a výsledky výskumu aplikuje v praxi. ŠE
TROVACIE
Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň
Absolvent študijného odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ovláda
v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení,
ktoré sú spoločné medicínskym odborom. Vie spolupracovať s odborníkmi v medicínskych
disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych
diagnostických algoritmov. Vie analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby jeho
činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.
Študijný program Fyzioterapia I. stupeň
Absolvent študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky
pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy
a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať
činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú
zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej
starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.
Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a
výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu,
elektroterapiu, kineziológiu.
Študijný program Verejné zdravotníctvo I. stupeň
Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo má teoretické vedomosti zo všeobecných
a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia,
v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca,
rodiny, komunity a celej spoločnosti.
Rigorózne konanie
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na FZ TnUAD v Trenčíne vykonávajú v
zmysle § 53 ods. 8 a 9, § 63, § 83 ods. 1 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Špecializačné študijné programy
V zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.
z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností bolo Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané
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právo uskutočňovať akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní
sestra (ďalej len „špecializačné štúdium“), ktoré je súčasťou ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium sa realizuje externou formou. Teoretická
časť špecializačného štúdia je realizovaná v priestoroch FZ TnUAD a praktická časť
špecializačného štúdia je realizovaná vo Fakultnej nemocnici Trenčín.
Počet študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne k 31.10.2016
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Odbor
FYZDB
82
70
76
LVMZDB
14
18
28

Spolu
228
60

OŠETDB

53

60

69

182

VZDB

8

0

0

8

FYZEB

25

0

0

25

OŠETDM

0

0

0

0

OŠETEM

0

48

0

48

182

196

173

551

OŠETR

0

0

4

0

Spolu OŠETR

0

0

4

4

ŠŠ v psychiatrii

8

6

0

14

ŠŠ odboroch chirurgie

23

0

0

23

Spolu špecializácie

31

6

0

37

Spolu všetci

213

202

177

592

Spolu I. a II. stupeň

Absolventi 2015/2016
Študijný program
FYZDB
OŠETDB
LVMZDB
FYZEB
OŠETEB
LVMZEB
OŠETDM
OŠETEM
Spolu

Spolu
63
53
25
4
0
0
7
42
194
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Hodnotenie kvality výučby
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vrátane jej súčastí, t.j. aj Fakulty
zdravotníctva, má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa medzinárodných európskych
noriem EN ISO 9001:2008. Súčasťou uvedeného Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001
je vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Jeho základom sú
„Kritériá vnútorného systému kvality“ (ďalej len KVSK) a to konkrétne KVSK A1 až A6 a
KVSK B1 až B6, ktoré stanovila Akreditačná komisia na základe § 82 ods. 7 Zákona č.
131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hodnotenie študijných programov FZ sa realizuje od akademického roka 2013/2014 na základe
Metodického pokynu v Systéme hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD
v Trenčíne – hospitačná činnosť v hodnotených predmetoch, úspešnosť štúdia, spätná väzba
študentov na kvalitu študijného programu, spätná väzba zamestnávateľov, hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti.
Prednášky a semináre sú realizované v súlade s informačnými listami, zamerané na najnovšie
vedecké poznatky z medicíny a ošetrovateľstva, fyzioterapie, laboratórnych vyšetrovacích
metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva. V predmetoch sa postupne kontaktná výučba
dopĺňa výučbou formou e-learningu. V roku 2016 vzhľadom na zvýšenú aktivitu v publikačnej
činnosti pedagógov fakulty boli napísané a vydané vysokoškolské učebnice a tým doplnená
literatúra pre študentov.
Vydané publikácie:
M. Štefkovičová, S. Litvová: – Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva III.
P. Shtin Baňárová, M. Černický, M. Malay - Kineziológia [Pohyb ako základný prejav života]
S. Bučková: Medicínska terminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory
V. Psalman, I. Petríková Rosinová: Biomechanika pre fyzioterapeutov I.
J. Sedláček: Pomáhať je slastné (vybrané kapitoly a riziká v pomáhajúcej profesii zdravotníka)
M. Mišinová: Ošetrovateľstvo v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
J. Kotyra, G. Štefániková: Vybrané kapitoly z telovýchovného lekárstva pre študentov
fyzioterapie
E. Králová, M. Kodejška, M. Strenáčiková, M. Kolodziejski: Hudební klíma a dítě.
Študentom sú učebnice k dispozícii v Univerzitnej knižnici.
Významným pre fakultu je trvalý záujem o štúdium a uplatnenie absolventov na trhu
práce - www.lepsieskoly.sk. Na základe výsledkov z projektu lepsieskoly.sk, ktorého
prezentované údaje slúžia nielen uchádzačom o štúdium, ale aj verejnosti, zamestnanosť
absolventov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo je 90,7%, v študijnom odbore Fyzioterapia
64,1% a v študijnom odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 69,8%.
Podľa uvádzaných štatistík až 83% študentov by si opakovane zvolilo Fakultu zdravotníctva a
ukazujú na skutočnosť, že absolventi získali zamestnanie skôr ako ukončili štúdium.
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O kvalite výučby svedčia aj výsledky hodnotenia študentmi a garantmi študijných programov.
Pozitívom je, že študijné programy sú vo veľkej miere zamerané na praktickú výučbu
v prirodzených podmienkach, silné obsahové spojenie s FN Trenčín, RÚVZ so sídlom
v Trenčíne a ďalšími zdravotníckymi zariadeniami. Kvalita výučby je daná predovšetkým
kvalitou vedecko-pedagogických pracovníkov, ich prístupom k výučbe a k študentom.
O kvalite študijných programov svedčí aj úroveň záverečných prác, ktoré sú prezentované na
konferenciách medzinárodnej úrovne a publikované vo vedeckých domácich i zahraničných
časopisoch.
Návrhy a opatrenia za účelom skvalitnenia vzdelávania
Pre skvalitnenie výučby a jednotlivých študijných odborov je dôležitá aktualizácia predmetov
podľa potrieb praxe, rozširovanie ponuky výučby predmetov s využitím e-learningu, príprava
a vydanie vysokoškolských učebníc pre všetky študijné programy fakulty, zapojenie študentov
do ŠVOČ, do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte, podpora výučby cudzích jazykov nielen
študentov, ale aj pedagógov, zapojenie študentov a pedagógov do programu Erasmus+, podpora
pedagógov v odbornom, ale aj pedagogickom a didaktickom vzdelávaní. Veľmi dôležitou
súčasťou zvyšovania kvality vzdelávania je aj obnova materiálneho a technického zabezpečenia
fakulty.
Záverečné práce
Témy záverečných prác sú schvaľované na katedrách fakulty podľa študijných programov a na
Kolégiu dekana. Následne sú zadané do AIS v termínoch, ktoré určuje Študijný poriadok
TnUAD v Trenčíne. Vedúcimi a oponentmi prác sú predovšetkým interní a externí zamestnanci
Fakulty zdravotníctva, vrátane prednostov kliník. Témy sú spracovávané v súlade
s požiadavkami praxe. Na vypracovanie záverečných prác bola v roku 2015 vydaná publikácia
dvoch odborných asistentiek z Katedry ošetrovateľstva pod názvom „Metodika písania
záverečnej práce pre nelekárske zdravotnícke odbory Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia“.
Klinická prax
Klinická prax študentov fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne tvorí viac ako 50%
výučby.
V odbore Ošetrovateľstvo I. stupeň je klinická prax zameraná hlavne na praktické zvládnutie
ošetrovateľských techník v prirodzených podmienkach klinických pracovísk. Teoretické
vedomosti a praktické zručnosti sú realizované pri lôžku chorého pod metodickým vedením
odborných asistentov a mentorov. Pri realizácii klinickej praxe sa študenti zdokonaľujú
v pozorovacích a komunikačných technikách so schopnosťou odhadnúť potreby chorého
i zdravého človeka s ohľadom na individuálnu ošetrovateľskú prax. Prax zahŕňa najmenej 2
300 hodín počas štúdia.
V odbore Ošetrovateľstvo II. stupeň majú študenti vytvorené podmienky v zdravotníckych
zariadeniach na uskutočňovanie ošetrovateľského procesu na základe integrácie vedomostí,
zručností, postojov a návykov z oblasti pedagogicko-psychologickej, etickej, právnej,
organizačnej, preventívnej , klinickej a ošetrovateľskej.
V odbore Fyzioterapia je klinická prax zameraná hlavne na praktické zvládnutie
fyzioterapeutických techník v prirodzených podmienkach klinických pracovísk. Vedomosti a
praktické zručnosti sú realizované pod vedením odborných asistentov a mentorov z praxe – ide
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najmä o nácvik palpačnej diagnostiky reflexných zmien v koži, podkoží a vo svaloch,
diagnostiku skrátených a oslabených svalových skupín z pohľadu zreťazenia funkčných porúch
pohybového systému. Prax zahŕňa najmenej 2 040 hodín počas štúdia.
V odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve majú študenti vytvorené
podmienky pre samostatnú prácu na laboratórnych pracoviskách, zdokonaľujú si zručnosti
v jednotlivých laboratórnych výkonoch. Cieľom je, aby študenti dôkladne zvládli laboratórne
metódy používané v mikrobiológii, biochémii, hematológii, rádiológii, histológii a na
jednotlivých oddeleniach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prax zahŕňa najmenej
1 650 hodín počas štúdia.
V odbore Verejné zdravotníctvo je praktická výučba zameraná najmä na činnosti
z epidemiológie, z environmentálneho zdravia, profesijnej etiky, komunikácie, ekonomiky
a príslušných právnych odborov na úradoch verejného zdravotníctva, na riešenie
protiepidemických opatrení v ohniskách infekčných ochorení, na použite epidemiologických
metód práce pri výskyte významných chronických ochorení. Je zameraná na zúčastňovanie sa
štátneho zdravotného dozoru na odboroch preventívneho pracovného lekárstva, hygieny detí
a mládeže, epidemiológie, na odberoch vzoriek z pracovného a životného prostredia na
identifikáciu rizík, s prípravou preventívnych i represívnych opatrení zistených v terénnych
podmienkach. Prax zahŕňa najmenej 1504 hodín počas štúdia.
Všetci študenti v dennej a externej forme štúdia Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne si
vedú Záznamník klinickej praxe. Záznamník klinickej praxe je doklad pre evidenciu praxe pre
študenta študijných programov v zdravotníckom študijnom odbore, ktorú vykonával počas
klinickej praxe. Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje priebeh praxe (Zákon č.
131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §67).
Výučbové základne pre klinickú prax:
Nemocnica Bánovce nad Bebravou, 3.súkromná nemocnica, s.r.o.
ADOS sv. Tadeáša, Erika Slamková, Bánovce nad Bebravou
Nemocnica s poliklinikou Bojnice
Národná transfúzna služba SR, Bratislava, pracovisko NTS SR Trenčín
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Kysucká nemocnica Čadca
ADOS Sestrička, s.r.o., Čadca
Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o., ADOS Dubnica nad Váhom
Nemocnica s poliklinikou Ilava
ADOS Červená, s.r.o., Ilava
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.
Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
28

Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

Kúpele Nimnica
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
ADOS, Silvia Marčeková, Omšenie
Nemocnica s poliklinikou n. o. Partizánske
ADOS Partizánske, s.r.o.
Medicyt, s.r.o., Pezinok
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany
MEDIP, s.r.o., MUDr. Ľubomír Kališ, Piešťany
Nemocnica Poprad, a. s.
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
ADOS RADOS PB, s.r.o., Považská Bystrica
ADOS RIA Prievidza
Ústredná vojenská nemocnica SNP – Ružomberok, pracovisko: Posádková poliklinika
Trenčín
Nemocnica Topoľčany, n. o., Topoľčany
Hotel MOST SLÁVY, s.r.o., Trenčianska Teplice
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
MUDr. Darina Žbirková, praktický lekár pre dospelých, Trenčianske Teplice
Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trenčín
Hospic Milosrdných sestier, Trenčín
Privátna urologická ambulancia, s.r.o. Trenčín
ADOS, Margaréta Blicklingová, Trenčín
ADOS-SALUS, s.r.o., Trenčín
ADOS-Sestrička Trenčín
REHAMEDIK, s.r.o., Trenčín
Rehabilitačná ambulancia, MUDr. Martina Sameková, Trenčín
Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, Trenčín
K-HEALTH, s.r.o., MUDr. Antónia Kohútová, Trenčín
ENMED, s.r.o., MUDr. Elena Nováková, Trenčín
Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých, MUDr. Daša Kubičinová, Trenčín
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NRG Trenčín, s.r.o., MUDr. Nataša Gullerová, Trenčín
MUDr. Chalupková Gabriela, všeobecná lekárka pre dospelých, Trenčín
MIDAMED, s.r.o., MUDr. Miroslav Gavenda, praktický lekár pre deti a dorast, Trenčín
BONE SANTÉ, s.r.o. Trenčín, MUDr. Soňa Sázelová, Trenčín
DH FLOS, s.r.o., MUDr. Dušan Hoššo, Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Žilina

Vyučovací proces je počas akademického roka zabezpečovaný internými a externými
zamestnancami Fakulty zdravotníctva, Fakultnej nemocnice Trenčín a iných zdravotníckych
zariadení, odborníkmi najmä z oblasti medicíny, práva, manažmentu a výskumu.
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Motivačné štipendium
V roku 2016 bolo priznané motivačné štipendium na základe Štipendijného poriadku TnUAD
a Pravidiel pre priznanie motivačného štipendia a sociálnej podpory študentom Fakulty
zdravotníctva TnUAD v Trenčíne 24 študentom za vynikajúci prospech a 15 študentom za
vynikajúce záverečné práce, za športovú reprezentáciu FZ a TnUAD, za aktivity pre Fakultu
zdravotníctva, za aktívnu účasť a umiestnenie v ŠVOČ Fakulty zdravotníctva TnUAD
v Trenčíne, 3 ceny dekana a 1 cena rektora za vynikajúce záverečné práce.
ERASMUS+ 2016
Vyslaní pedagógovia
Meno a
Katedra
priezvisko
PhDr. Katarína Katedra
Gerlichová,
ošetrovateľstva
PhD.
PhDr. Nikoleta
Poliaková,
PhD.

Katedra
ošetrovateľstva

Prijatí pedagógovia
Meno a
Katedra
priezvisko
Dr. Alicja
Institute of
Różyk - Myrta, Nursing
Vyslaní študenti - štúdium
Meno a
Katedra
priezvisko
Claudia
Katedra
Untermüllerová laboratórnych
vyšetrovacích
metód
v zdravotníctve
Nikola
Katedra
Janceová
fyzioterapie
Denisa
Jančíková

Katedra
fyzioterapie

Účel
cesty
Výučba

Trvanie
mobility
7.3.20169.3.2016

Výučba

7.3.20169.3.2016

Účel
cesty
Výučba

Trvanie
mobility
19.4.201621.4.2016

Účel
Trvanie
cesty
mobility
Štúdium 8.2.201628.7.2016

Štúdium 8.2.201617.6.2016
Štúdium 8.2.201617.6.2016

Prijímajúca inštitúcia
Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta
zdravotnických věd, Ústav
ošetřovatelství, ČR
Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta
zdravotnických věd, Ústav
ošetřovatelství, ČR
Vysielajúca inštitúcia
Institute of Nursing,
University of Applied
Sciences, Nysa, Poland
Prijímajúca inštitúcia
Collegium Medicum in
Bydgoszcz Nicolaus
Copernicus University in
Torun, Faculty of
Pharmacy, PL
Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta
zdravotnických věd, ČR
Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta
zdravotnických věd, ČR
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Martina
Savová

Katedra
fyzioterapie

Štúdium 11.9.201610.2.2017

Ivana
Filová

Katedra
fyzioterapie

Štúdium 12.9.201610.2.2017

Vyslaní študenti - stáž
Meno a
Odbor
priezvisko
Slávka
Fyzioterapia
Krupárová

Účel
cesty
Stáž

Trvanie
mobility
1.6.201631.7.2016

Miroslava
Horáková

Fyzioterapia

Stáž

1.6.201631.7.2016

Kristína
Gažovičová

Fyzioterapia

Stáž

1.6.201631.7.2016

Nikola
Tomanová
Petra
Kmecová
Patrícia
Demeterová

Ošetrovateľstvo

Stáž

Ošetrovateľstvo

Stáž

Ošetrovateľstvo

Stáž

1.7.201631.8.2016
1.7.201631.8.2016
1.7.201631.8.2016

Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta
zdravotnických věd, ČR
Univerzita Palackého
v Olomouci, Fakulta
zdravotnických věd, ČR
Prijímajúca inštitúcia
LLL-Sanatorium Miramare,
s.r.o., FRO, Lázně
Luhačovice, ČR
LLL-Sanatorium Miramare,
s.r.o., FRO, Lázně
Luhačovice, ČR
Nemocnice Pardubického
kraje, Litomyšlská
nemocnice, Rehabilitační
oddělení
Fakultní nemocnice Brno,
ČR
Fakultní nemocnice Brno,
ČR
Fakultní nemocnice Brno,
ČR

Zoznam partnerských univerzít v programe ERASMUS+
Kód

Partner

CZ OLOMOUC01

Univerzita Palackého v Olomouci

CZ ZLIN01

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

CZ BRNO05

Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií

Z PRAHA07

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

CZ PRAHA10

České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

HU GYOR01

Széchenyi István University

PL_PULTUSK01

Pultusk Academy of Humanities

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

P BRAGANC01

Instituto Politecnico de Braganca
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Veda a výskum
Vedecko-výskumná činnosť jednotlivých súčastí Fakulty zdravotníctva sa zameriava na
aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny s akcentom na multidisciplinárny prienik všetkých
študijných odborov – ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód
v zdravotníctve. Veľký dôraz pracovisko kladie aj na vývoj moderných informačných zdrojov
pre kvalitné vzdelávanie.
Výstupy vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva boli publikované
v celkovom počte 160 vedeckých a odborných prác v domácich i zahraničných vedeckých
periodikách, zborníkoch a publikáciách. Bolo vydaných 7 vysokoškolských učebníc
v zahraničných vydavateľstvách a 1 vysokoškolská učebnica v domácom vydavateľstve.
Významným nástrojom Fakulty zdravotníctva na prezentovanie výsledkov svojej
vedecko-výskumnej činnosti a aktívnu komunikáciu s inými vedeckými inštitúciami boli
vedecké konferencie, organizované Fakultou zdravotníctva. Organizovaním odborných
seminárov a kurzov prispela Fakulta zdravotníctva k aplikovaniu teoretických poznatkov
v praktickom biomedicínskom využití.
Veľmi významným nástrojom pre výchovu budúcich vedeckých pracovníkov je ŠVOČ.
Účasť študentov zo všetkých študijných odborov v celkovom počte 27 svedčí o veľkom záujme
a angažovanosti študentov.
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Publikačná činnosť vedecko-pedagogických pracovníkov za rok 2016
Kód

Názov kategórie publikovaných dokumentov

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
ACC
vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
ADN
Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
AEC
monografiách

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AFC Publikované príspevky na zahraničných konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
BEF
nekonferenčných)
EAI Prehľadové práce
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné
EDJ
preklady v časopisoch, zborníkoch
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
FAI
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
GII
z predchádzajúcich kategórií
Celkový počet publikácií
AED

Počet dokumentov
3
7
4
1
12
47
2
4
9

11
5
8
5
23
2
1
4

1
5
5
160

Vedecko-pedagogickí pracovníci FZ boli za sledované obdobie autormi, resp. spoluautormi 160
publikačných výstupov. V prepočte hodnotenia vážených súčtov výstupov na 1 akademického
zamestnanca je 5,93. Uvedený vážený súčet v prepočte na 1 akademického zamestnanca plne
zodpovedá kapacitám kolektívu pracoviska v štandardnom časovom období bez započítania
ukončenia vedecko-výskumných projektov, ako tomu bolo v kalendárnom roku 2015.
Vedecko-pedagogickí pracovníci FZ boli v roku 2016 citovaní 205-krát a dosahujú
v ukazovateli ohlasov vo WoS/SCOPUS hodnotu 6,52 citácie na akademického zamestnanca,
čo zodpovedá úrovni kategórie A – medzinárodne uznávaná kvalita.
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Ciele:
1. Naďalej pracovať na zvyšovaní kvality publikačných výstupov zamestnancov fakulty s ich
adresným každoročným štrukturálnym hodnotením podľa kategórií výstupov.
2. Signifikantne znížiť podiel profesijne orientovaných odborných publikácií s dôrazom na
nárast vedeckých výstupov v nadväznosti na výsledky aplikovaného výskumu.
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Zoznam podaných a riešených projektov s finančným krytím
Názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom
hyperbarickej oxygenoterapie
Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
ITMS kód projektu: 26210120019
Doba riešenia projektu: 10/2012 - 3/2014
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Cieľ projektu: Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
s cieľom zvýšenia schopnosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v Európskej únii a v zahraničí, ako
aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov
a technológií. Skvalitnenie technickej infraštruktúry vedy a výskumu v oblasti
hyperbarickej oxygenoterapie. Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry
a prístrojového vybavenia prostredníctvom technického vybavenia pracoviska
hyperbarickej oxygenoterapie. Technickým vybavením vedeckovýskumného
pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie sa prispeje ku zlepšeniu podmienok výskumu
pôsobenia hyperbaroxie na orgánové systémy a vývoja nových liečebných postupov pri
vybraných ochoreniach.
Aktuálny stav: Projekt je v období udržateľnosti
Názov projektu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať
kvalitné a moderné vzdelávanie
Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS kód: 26110230099
Doba riešenia projektu: 9/2013 - 8/2015
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Cieľ projektu: Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti
Aktuálny stav: Projekt je v období udržateľnosti
Názov projektu: Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom
Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín
Grantová agentúra: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)
Operačný program: Vzdelávanie
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Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania
ITMS kód: 26120130026
Doba riešenia projektu: 10/2013 – 08/2015
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD
Cieľ projektu: Cieľom aktivity je vytvoriť nové vzdelávacie programy neformálneho
vzdelávania zamerané na získanie zručností a vedomostí potrebných pre zvládnutie
zvolených kľúčových kompetencií seniorov, ktoré vychádzajú z odporúčania
Európskeho Parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre
celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES). Vytvorením programov sa rozumie stanovenie
vhodnej metodiky, navrhnutie predmetov a ich sylabou a prípravy vzdelávacích
materiálov, tak aby boli pripravené na pilotné testovanie v akademickom roku
2014/2015 Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín.
Aktuálny stav: Projekt je v období udržateľnosti
Podané projekty
Názov projektu: Meziuniverzitní spolupráce v oblasti biomedicínských technologií,
sportovních a zdravotnických věd s ohledem na potřeby trhu práce
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Žiadateľ / Vedúci partner: Vysoké učení technické v Brně
Hlavný cezhraničný partner: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektový partner: Masarykova univerzita v Brně
Doba riešenia projektu: 8/2017 - 7/2019
Požadovaná výška NFP: 223 991,14 Eur
Anotácia projektu: Projekt je zaměřen na zefektivnění výuky studentů s důrazem na praktické
aplikace s cílem maximálního uplatnění absolventů na trhu práce. Aktivity projektu
budou zaměřeny na studenty a pedagogický personál. Především se jedná o vytvoření
společných prvků systému vzdělávání ve stávajících akreditovaných studijních
programech aplikované v příhraničních regionech. Dále také rozvoj společných nástrojů
na podporu vzdělávání v sousedních regionech (Jihomoravský kraj – ČR, Trenčianský
kraj - SR). Spolupráce v uvedených oblastech bude realizovaná formou výměnné výuky,
studentských stáží, pořádáním studentských workshopů, exkurzí, vědeckých
konferencí, umožněním vypracováním VŠ učebnic a závěrečných prací s využitím
konzultantů z partnerských univerzit.
Aktuálny stav: V štádiu hodnotiaceho procesu
Názov projektu: E-learningová interaktívna učebnica ošetrovateľských intervencií
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
Evidenčné číslo projektu: 009TnUAD-4/2017
Zodpovedný riešiteľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Anotácia projektu: Základom vysokoškolského vzdelávania sestier je prepojenie teoretickej a
praktickej výučby. Ošetrovateľské zručnosti študent nadobudne aj prostredníctvom
predmetu Ošetrovateľské postupy a techniky. Po absolvovaní tohto predmetu študent
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dokáže bezpečne použiť vedecky overené ošetrovateľské postupy. Súčasné učebnice
zamerané na ošetrovateľské postupy a techniky sú metodicky veľmi variabilné. Keďže
na domácom trhu prevažujú v tejto oblasti kognitívne zamerané učebnice, domnievame
sa, že je potrebné doplniť ho o interaktívne zameranú e-learningovú učebnicu. Naším
zámerom je vypracovať interaktívnu e-learningovú učebnicu, ktorá bude podporovať
samostatnosť, tvorivosť, aktivitu a kritické myslenie študentov. Každá kapitola bude
začínať vedomostnou základňou poznatkov z anatómie, fyziológie, patofyziológie,
kliniky a ošetrovateľského procesu. Keďže učebnica bude mať interaktívny charakter,
podstatnou súčasťou každej kapitoly budú kazuistiky a problémové úlohy. Interakciou
s učebnicou študent okamžite získa spätnú väzbu, či si zvolil správnu intervenciu,
pomôcky a postup. Zároveň sa študent učí samostatnosti pri objavovaní nového.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť interaktívnu e-learningovú učebnicu,
prostredníctvom ktorej sa študenti naučia plánovať, strategizovať a tvoriť nimi zvolené
intervencie tak, aby zodpovedali štandardom ošetrovateľských postupov. Ďalšími
cieľmi projektu sú vytvoriť podklad pre nácvik praktických zručností prostredníctvom
bohatej obrazovej prílohy a úloh, naučiť študentov kriticky myslieť, vybrať správnu
intervenciu, pomôcky a postup pri starostlivosti o pacienta, naučiť študentov postupovať
bezpečne pri ošetrovateľskom výkone a umožniť študentom sebareflexiu.
Aktuálny stav: V štádiu hodnotiaceho procesu
Konferencie
VEDECKÉ KONFERENCIE
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:

Počet účastníkov:
Cieľ konferencie:

Publikačný výstup:

Ošetrovateľstvo a zdravie X.
medzinárodná vedecká konferencia
20.4.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne, Kancelária WHO na Slovensku, Trenčiansky
samosprávny kraj, Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie,
Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav ošetřovatelství, Panstwowa
Wysza Szkola Zawodowa w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa, Regionálna
komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne, Fakultná nemocnica
Trenčín
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing.
Jozefa Habánika, PhD. a MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky
kancelárie WHO na Slovensku.
150
prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva
so zameraním na edukáciu a význam prevencie a podpory zdravia u
zdravotníckych pracovníkov, v rámci troch blokov odznelo 20 prednášok
a odprezentované boli 3 postery
recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného
vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (2016/1), vedecké publikácie
publikované in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy
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Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:

Počet účastníkov:
Cieľ konferencie:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:
Počet účastníkov:
Cieľ konferencie:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:

(2016/1), v recenzovanom zborníku vedeckých prác (ISBN 978-808075-744-1)
MAMMO TREN-D´ 2016 – XII. medzinárodná vedecká konferencia
mamológov
medzinárodná vedecká konferencia
24.6.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o., GUTTA
Slovakia, s.r.o., Sekcia mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej
spoločnosti SLS, Česká rádiologická spoločnosť, Bulharská rádiologická
spoločnosť
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing.
Jozefa Habánika, PhD.
150
prezentácia
najnovších
poznatkov
a výskumov
v oblasti
mammografického
skríningu
karcinómu
prsníka
obzvlášť
u vysokorizikových žien ako aj zhodnotenie súčasného stavu
v mammodiagnostike na Slovensku i v zahraničí, v rámci troch blokov
odznelo 16 prednášok
zborník (ISBN 978-80-8075-747-2)

Farmakoekonomika na Slovensku XXXI.
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
25.5.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Kancelária WHO na Slovensku,
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku o.z. SLS, ISPOR Chapter
Slovakia, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie o.z. SLS
95
prezentácia
najnovších
poznatkov
a výskumov
v oblasti farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií,
prepojenia farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií
s riadiacimi autoritami, pacientskymi organizáciami a klinickými
odbormi, v rámci troch blokov odznelo 19 prednášok
vedecké publikácie publikované in extenso vo vedeckom časopise
Farmakoekonomika a lieková politika
43. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych
pracovníkov pri SKSaPA
celoslovenská vedecká konferencia
30.9.2016
Sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej
spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Fakultná nemocnica Trenčín,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakulta
zdravotníctva TnUAD v Trenčíne.
Konferencia sa konala pod záštitou dekanky FZ TnUAD v Trenčíne
PhDr. Ivety Matišákovej, PhD.
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Cieľ konferencie:

Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti sociálnej a
zdravotnej starostlivosti.

Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:

X. Trenčiansky ošetrovateľský deň
celoslovenská vedecká konferencia
30.11.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne, Fakultná nemocnica Trenčín, Regionálna komora
sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne
Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing.
Jozefa Habánika, PhD.
90
prezentácia vybraných prác a výsledkov výskumov z oblasti
ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód
v zdravotníctve; v rámci troch blokov odznelo 19 prednášok
recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného
vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (2016/3-4), vedecké publikácie
publikované in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy
(2016/3-4)

Počet účastníkov:
Cieľ konferencie:
Publikačný výstup:

Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:

Počet účastníkov:
Cieľ konferencie:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:
Počet účastníkov:
Cieľ konferencie:

Farmakoekonomika na Slovensku XXXII.
XI. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
23.11.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Kancelária WHO na Slovensku,
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku o.z. SLS, ISPOR Chapter
Slovakia, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie o.z. SLS, Česká
farmakoekonomická spoločnosť
90
prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ekonomiky
a zdravotnej politiky, farmakoekonomiky a liekovej politiky, hodnotenia
zdravotníckych technológií a zdravotníckych pomôcok a kvality života,
v rámci štyroch blokov odznelo 19 prednášok
vedecké publikácie publikované in extenso vo vedeckom časopise
Farmakoekonomika a lieková politika
IX. Chyby a omyly v mamodiagnostike
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
9.12.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Sekcia mammárnej diagnostiky
Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologická klinika, s.r.o.,
SIEMENS
150
prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mamodiagnostiky
– problematika denzných žliaz a karcinómu prsníka mladých žien, BIRADS 3, intervencie, v rámci štyroch blokov odznelo 21 prednášok
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Odborné semináre
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:
Počet účastníkov:
Priebeh podujatia:

Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Spoluorganizátori:
Počet účastníkov:
Priebeh podujatia:

VICE VERSA
vedecká pracovná schôdza
24.2.2016
Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Trenčín, Regionálna
lekárska komora, Fakulta zdravotníctva TnUAD
85
ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – absolventi FZ
prednášajú svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom a iným
zdravotníckym pracovníkom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce
medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte
stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier,
laborantov a fyzioterapeutov
Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka
diskusné fórum, podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy
a techniky na TnUAD 2016
9.11.2016
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Ružová stužka n.f. - člen konzorcia pre
kontrolu rakoviny prsníka Europa Donna Slovakia
100
ústrednou témou diskusného fóra bola problematika včasnej diagnostiky
a skríningu karcinómu prsníka, situácia na Slovensku i v EÚ ako aj témy
spojené so psychologickými a genetickými aspektmi onkologického
ochorenia, v rámci podujatia odzneli 2 odborné prednášky

Študentská vedecká odborná činnosť
Názov podujatia:

Študentská vedecká a odborná činnosť Fakulty zdravotníctva
TnUAD
Dátum konania:
4.5.2016
Súťažné sekcie:
ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
fyzioterapia
Prezentované práce: na fakultnom kole ŠVOČ bolo prezentovaných 18 súťažných prác, v 3
nezávislých sekciách
OŠETROVATEĽSTVO
Predseda komisie: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Členovia komisie: PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
PhDr. Mariana Mišinová, PhD.
Zoznam prihlásených tém:
1.TOMANOVÁ Nikola, SÝKOROVÁ Michaela: Využitie kmeňových buniek pri liečbe
detskej mozgovej obrny
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Vedúci práce: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
2.SOVIČOVÁ Zuzana, STANKOVIČOVÁ Mária: Zručnosti a vedomosti študentiek Fakulty
zdravotníctva o samovyšetrení prsníkov
Vedúci práce: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
3.ČAJKOVÁ Daniela: Ošetrovateľská starostlivosť v prevencii komplikácií pri používaní
obmedzovacích prostriedkov v ústavnej starostlivosti
Vedúci práce: PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
4.HLADKÁ Sabína: Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom krčka maternice
Vedúci práce: PhDr. Anna Litvínová, PhD.
5.Bc. KIČÁKOVÁ Michaela: Pripravenosť sestier na plnenie edukačnej roly
Vedúci práce: doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
6.MINÁROVÁ Alexandra: Podpora sebaopatery u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou
príhodou
Vedúci práce: MUDr. Andrej Blaho
7.PÚCHOVSKÁ Lenka: Potreba sebaopatery a sebarealizácie u pacienta s Parkinsonovou
chorobou
Vedúci práce: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
8.VLKOVÁ Lucia: Prevencia pádov hospitalizovaných pacientov z pohľadu sestry
Vedúci práce: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
9.VRABĽOVÁ Simona: Ošetrovateľská starostlivosť o nevidiaceho pacienta
Vedúci práce: PhDr. Kamila Jurdíková
FYZIOTERAPIA
Predseda komisie: MUDr. Miroslav Malay
Členovia komisie: Mgr. Miroslav Černický, PhD.
PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.
Zoznam prihlásených tém:
1.SZENCZYOVÁ Nikola: Využitie fototerapie pri vertebrogénnych algických syndrómoch
Vedúci práce: MUDr. Miroslav Malay
2.ŠČUROVÁ Katarína: Analýza svalovej dysbalancie u vysokoškolskej populácie
Vedúci práce: PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD.
3.FLORIŠOVÁ Dominika: Využitie proprioceptívnej stimulácie v liečbe plochých nôh
Vedúci práce: Mgr. Patrícia Shtin Baňárová
4.VAŇKOVÁ Klára: Význam fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
Vedúci práce: Mgr. Miroslav Černický, PhD.
5. MICHALDOVÁ Klaudia: Nordic walking a jeho využitie v liečebnej telesnej výchove
Vedúci práce: PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE
Predseda komisie: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Členovia komisie: RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
PhDr. Katarína Kašlíková
Zoznam prihlásených tém:
1.CSUDAIOVÁ Monika: Stanovenie vybraných zápalových markerov u pacientov
s chorobami brušnej dutiny
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Vedúci práce: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
2.MICHALOVÁ Veronika: Záchyt a laboratórna diagnostika Legionella sp. v laboratóriách
RÚVZ Trenčín v rokoch 2013 –2015
Vedúci práce: PhDr. Katarína Kašlíková
3.OVÁDEK Filip: Nové možnosti stanovenia PCT (porovnanie metodík ECLIA vs.
Turbidimetria)
Vedúci práce: RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
4.SENDERÁKOVÁ Erika: Izolácie Staphylococcus aureus z potravín v spádovej oblasti
RÚVZ Trenčín v rokoch 2012-2015
Vedúci práce: MVDr. Henrieta Kocianová
Po zhodnotení všetkých aspektov boli súťažnými komisiami stanovení v jednotlivých
sekciách a kategóriách nasledovní víťazi:
OŠETROVATEĽSTVO
TOMANOVÁ Nikola, SÝKOROVÁ Michaela: Využitie kmeňových buniek pri liečbe detskej
mozgovej obrny
VLKOVÁ Lucia: Prevencia pádov hospitalizovaných pacientov z pohľadu sestry
FYZIOTERAPIA
VAŇKOVÁ Klára: Význam fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE
OVÁDEK Filip: Nové možnosti stanovenia PCT (porovnanie metodík ECLIA vs.
Turbidimetria)
SENDERÁKOVÁ Erika: Izolácie Staphylococcus aureus z potravín v spádovej oblasti RÚVZ
Trenčín v rokoch 2012-2015
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Úspechy a ocenenia študentov
Víťazstvo študentky Fakulty zdravotníctva v súťaži Florence roka 2016
Zámerom súťaže „Florence roka 2016“ bolo poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu
preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier medzi
študentmi 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná
všeobecná sestra na Slovensku. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže boli
zamerané na overenie úrovne vedomostí v oblasti teoretickej prípravy (formou testu a
kazuistík), praktických skúseností, trendov v ošetrovateľskej starostlivosti a na poskytnutie
príležitosti rozšíriť si všeobecné vedomosti potrebné pre výkon povolania sestry. Do finálovej
dvadsiatky postúpili aj dve študentky
Fakulty zdravotníctva Nikola Tomanová
a Zdenka Palúchová. Finalisti Florence
roka 2016 museli preukázať teoretické
vedomosti vo vedomostnom teste,
napísať esej zameranú na riešenie
zložitých finančných problémov troch
nemocníc a prakticky predviesť riešenie
rôznych modelových situácií. V silnej
konkurencii
študentov
z celého
Slovenska súťaž vyhrala študentka FZ
Nikola Tomanová.
Časopis Fakulty zdravotníctva - Zdravotnícke listy
Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie
príspevkov
z
oblasti
zdravotníckych
lekárskych
i
nelekárskych
odborov.
Časopis uverejňuje:
 pôvodné práce,
 prehľadové referáty a
 recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou
relevantnosťou.
Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy
CiBaMed.
Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na
zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú právo odmietnuť reklamu alebo
sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná
činnosť sú na sebe nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný
a recenzný proces.
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Kurzy
1. Terapeutické využitie Nordic Walking.
(Mgr. Patrícia Shtin Baňárová, PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA, Miesto
konania: Trenčín; Termín: 30.1.2016)
2. Certifikovaný kurz: Blackroll Trainer.
(Mgr. Patrícia Shtin Baňárová, PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA, Miesto
konania: Bratislava; Termín: 6.2.2016)
3. Certifikovaný kurz: Základný kurz Bazálnej stimulácie® .
(PhDr. Darina Šimovcová, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD., Miesto konania:
Trenčín; Termín: 21. -23.6.2016)
4. Certifikovaný kurz: Kinesio Taping Fundamentals (KT1).
(Mgr. Patrícia Shtin Baňárová, Mgr. Katarína Kováčová, Miesto konania: Trenčín;
Termín: 8.-9.10.2016)
5. Certifikovaný kurz: Kinesio Taping Advanced (KT2).
(Mgr. Patrícia Shtin Baňárová, Mgr. Katarína Kováčová, Miesto konania: Trenčín;
Termín: 8.-9.10.2016)
6. Certifikovaný kurz: Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie®.
(PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., PhDr. Darina Šimovcová, PhD., PhDr. Iveta
Matišáková, PhD., Mgr. Miroslav Černický, PhD., Miesto konania: Trenčín; Termín: 8.9.9.2016)
7. Certifikovaný kurz: Základné školenie posudzovateľov 1. všeobecná časť.
(PhDr. Katarína Kašlíková, Miesto konania: Bratislava; Termín: 8.-9.11.2016)
8. Certifikovaný kurz: Základné školenie posudzovateľov 2. časť (špecializovaná časť kalibračné a skúšobné laboratória).
(PhDr. Katarína Kašlíková, Miesto konania: Bratislava; Termín: 10.-11.11.2016)
9. Certifikovaný kurz: Mikrobiologický kurz 2016.
(PhDr. Katarína Kašlíková, Miesto konania: Bratislava; Termín: 21.9.2016)
10. Certifikovaný kurz: Kvalita merania v mikrobiologickom laboratóriu. Spracovanie údajov
a vyhodnotenie meraní pri skúšaní kvality potravín a vôd.
(PhDr. Katarína Kašlíková, Miesto konania: Bratislava; Termín: 24.11.2016)
11. Certifikovaný kurz: Posturální patologie svalového tonu v etiologii nejčastějších bolestí v
těle člověka – diagnostika a principy terapeutických technik při posturální dysfunkci.
(Mgr. Patrícia Shtin Baňárová, PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA, Mgr.
Katarína Kováčová, Miesto konania: Piešťany; Termín: 2.-4.12.2016)
12. Certifikovaný kurz: Kurz SM systému - dolná končatina.
(MUDr. Miroslav Malay, Miesto konania: Bratislava; Termín: 18.-19.1.2016)
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Záver
Činnosť Fakulty zdravotníctva je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu
a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Fakulta
mala k 31.10.2016 592 študentov, z toho v I. a II. stupni štúdia 551 študentov, v rigoróznom
konaní 4 študentov, v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 14 študentov, v špecializačnom študijnom programe
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 23 študentov.
Fakulta zdravotníctva úspešne pokračuje v napĺňaní cieľov v rámci systému manažérstva
kvality podľa medzinárodných európskych noriem EN ISO 9001:2008. Súčasťou uvedeného
Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 je vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania. Jeho základom sú „Kritériá vnútorného systému kvality“ (ďalej
len KVSK) a to konkrétne KVSK A1 až A6 a KVSK B1 až B6, ktoré stanovila Akreditačná
komisia na základe § 82 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Vedecko-pedagogickí pracovníci Fakulty zdravotníctva boli za sledované obdobie autormi,
resp. spoluautormi 160 publikačných výstupov. V prepočte hodnotenia vážených súčtov
výstupov na 1 akademického zamestnanca je 5,93. Uvedený vážený súčet v prepočte na 1
akademického zamestnanca plne zodpovedá kapacitám kolektívu pracoviska v štandardnom
časovom období bez započítania ukončenia vedecko-výskumných projektov, ako tomu bolo
v kalendárnom roku 2015.
Vedecko-pedagogickí pracovníci Fakulty zdravotníctva boli v roku 2016 citovaní 205-krát a
dosahujú v ukazovateli ohlasov vo WoS/SCOPUS hodnotu 6,52 citácie na akademického
zamestnanca, čo zodpovedá úrovni kategórie A – medzinárodne uznávaná kvalita.
Charakter vedecko-výskumných aktivít Fakulty zdravotníctva spočíva v aplikovanom
výskume, v štúdiu nových ošetrovateľských a fyzioterapeutických postupov a techník, ako aj v
overovaní najnovších metodologických princípov laboratórnych analýz, a to nielen z hľadiska
personálnej medicíny, ale aj z hľadiska populačno-zdravotného. Fakulta zdravotníctva v rámci
akreditovaných študijných programov úzko spolupracuje s inštitúciami doma i v zahraničí,
výsledkom čoho sú vedecké výstupy publikované nielen z oblasti laboratórnej medicíny,
ošetrovateľstva, fyzioterapie, ale aj z oblasti verejného zdravotníctva.
Vedecko-pedagogickí a vedecko-výskumní zamestnanci Fakulty zdravotníctva sú členmi
redakčných rád medzinárodných i domácich vedeckých časopisov, sú organizátormi, resp.
spoluorganizátormi medzinárodných konferencií, ako aj autormi vyžiadaných prednášok na
medzinárodnej i národnej úrovni. Taktiež sú oceňovaní mnohými významnými oceneniami
doma i v zahraničí.
Fakulta zdravotníctva sa od začiatku svojej existencie venuje organizovaniu mnohých
vedeckých i odborných podujatí pre odbornú verejnosť, študentov, ale aj v rámci popularizácie
vedy aj pre širokú verejnosť.
Fakulta zdravotníctva vydáva od roku 2013 vedecký recenzovaný časopis Zdravotnícke listy,
ktorý je vydávaný štvrťročne a zameriava sa na publikovanie príspevkov z oblasti
zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Časopis vychádza v štyroch edičných
sériách: Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórna medicína a Verejné zdravotníctvo. Časopis
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uverejňuje pôvodné práce, prehľadové referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa
vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou. Časopis je indexovaný v Bibliographia
medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Ďalší rozvoj fakulty možno premietnuť do využitia ponúkaných a prirodzených príležitostí.
Príležitosťou pre ďalší rozvoj študijných programov je využitie potrieb vzdelávania
v nelekárskych zdravotníckych odboroch predovšetkým trenčianskeho regiónu, nadregionálny
dopyt po vzdelávaní v ošetrovateľstve, zapojenie fakulty do programov Erasmus+, realizácia
špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra v odboroch chirurgie a v odbore
psychiatria. Fakulta zdravotníctva by mala vo svojej činnosti v nasledujúcom období využiť
všetky dostupné možnosti propagácie štúdia, motivovať študentov fakulty, zapájať ich do
vedeckej činnosti, publikačnej činnosti, do ŠVOČ, do organizácie konferencií a iných
odborných podujatí Fakulty zdravotníctva. Je potrebné motivovať študentov k zapojeniu sa do
programu Erasmus+, podporovať a využívať záujmovú športovú činnosť.
Príprava a tlač vysokoškolských učebníc je cieľom aj pre rok 2017, tak ako aj ďalšie budovanie
e-learningu a jeho využívanie pedagógmi a aj študentmi Fakulty zdravotníctva TnUAD
v Trenčíne.
Kontakt:
Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
Novomeského 11 (sídlo fakulty)
911 08 Trenčín
Korešpondenčná adresa:
Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Výročná správa o činnosti FZ TnUAD za rok 2016 bola:
Prerokovaná na zasadnutí Kolégia dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
dňa 26.apríla 2017
Prerokovaná a schválená na zasadnutí Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD
v Trenčíne dňa 25.mája 2017
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